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Hoje, mais de 1.200 novos
profissionais concluem a graduação levando consigo lembranças, amizades e aprendizados construídos, diariamente, durante todos os anos de
duração do curso. Repletos
de saudades e expectativas, os
mais novos profissionais serão
entregues, na noite de hoje,
ao mercado de trabalho.
A Unifor parabeniza e deseja
um futuro de sucesso a todos
os concludentes. E, para este
momento, o Jornal do Campus fala sobre expectativas da
realização pessoal e profissional e sobre os cursos de pósgraduação que a Universidade
oferta.

Os bons
momentos não
serão esquecidos
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ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

ARTE-CULTURA

A pós-graduação complementa
a formação e direciona a carreira
profissional. Saiba mais sobre os
cursos promovidos pela Unifor

Odontologia com inscrições
abertas para a primeira turma
do curso que é pioneiro no
Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Exposições no campus,
espetáculos teatrais e musicais se
destacam no leque de atrações
culturais de julho. Agende-se
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PÓS-GRADUAÇÃO
ODONTOLOGIA

Oferta de cursos
em diversas áreas

Mestrado
profissional
A Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) – órgão do
Ministério da Educação – recomendou em
julho do ano passado o mestrado profissional
em Odontologia da Unifor. A Universidade está,
agora, com inscrições abertas para a primeira
turma. As inscrições acontecem até o dia 9 de
julho na Secretaria de Pós-Graduação, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Uma opção para
quem não quer
interromper os
estudos são os
programas de
pós-graduação
da Unifor

A Universidade entende a
formação continuada como
expansão da carreira profissional, em que a especialização do conhecimento permite uma amplitude cultural, a
atualização do saber e o conseqüente avanço das competências adquiridas na
graduação. Nessa perspectiva, a Pós-Graduação Unifor está centrada nas necessidades
do mercado, com excelente quadro docente, no qual se destacam profissionais de
histórico universitário reconhecido, da Universidade e de outros centros acadêmicos
e mercadológicos de excelência. Veja os cursos de especialização com inscriçoes
abertas e cursos previstos para o segundo semestre de 2007.

Stricto Sensu

Especializações
CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
• Administração Financeira
• Assessoria de Comunicação
• Dentística Restauradora
• Desenvimento de Comunidades
e Práticas Interdisciplinares
• Direito Imobiliário
• Direito e Processo Tributários
• Engenharia de Segurança
do Trabalho
• Fisioterapia Neurológica Funcional
• Formação Empresarial
• Gestão de Negócios Imobiliários
• Marketing
• Processo Penal
• Projetos de Instalações Prediais
• Psicomotricidade
CURSOS PREVISTOS
• Administração Financeira
• Comércio Exterior
• Comunicação e Novas Tecnologias
• Controladoria e Gerência Contábil
• Crítica de Arte
• Criação e Gestão de Eventos
• Direito Ambiental
• Direito e Processo Tributário A Distância
• Direito e Processos Constitucionais

• Direito Internacional Público
• Estruturas das Edificações
• Gestão do Potencial
Humano nas Organizações
• MBA em Executivo Jr. Formação de Jovens Executivos
• MBA em Negócios Internacionais
• Ortodontia e Ortopedia Facial
• Planejamento e Gestão
de Obras de Engenharia
• Psicologia Jurídica
• Voz
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Diploma do curso superior (fotocópia
autenticada), Currículo comprovado
(modelo fornecido pela Unifor), Carteira
de identidade (fotocópia autenticada),
Histórico escolar (graduação), Declaração
e/ou indicação do local de trabalho e
outros documentos que possam
ser solicitados pela Universidade
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 11h e 14h às 22h - Local: Bloco B,
Sala 18 - Inclusive aos sábados (8h às 12h)
Mais informações: Divisão de
Pós-Graduação/Unifor - Fones:
(85) 3477 3174 / 3178 - Fax: 3477 3215
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• Mestrado em Administração
Inscrições entre outubro e novembro,
com início das aulas em fevereiro
Fone: (85) 3477 3229
• Mestrado em Direito Constitucional
Inscrições entre maio e junho, com início
das aulas no segundo semestre
Fone: (85) 3477 3266
• Mestrado em Psicologia
Inscrições entre março e maio, com início
das aulas em agosto - Fone: (85) 3477 3219
• Mestrado em Informática Aplicada
Inscrições abertas entre setembro e outubro,
com início das aulas no primeiro semestre
do ano seguinte - Fone: (85) 3477 3268
• Mestrado em Saúde Coletiva
Inscrições efetuadas em outubro, com início
das aulas no primeiro semestre do ano
seguinte - Fone: (85) 3477 3280
• Mestrado profissional em Odontologia
Inscrições efetuadas no final de cada semestre,
com início das aulas no primeiro semestre
seguinte - Fone: (85) 3477 3160
• Doutorado em Direito Constitucional
Inscrições abertas entre os meses de
maio e junho - Fone: (85) 3477 3266
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COLAÇÃO DE GRAU 2007.1

Enfim, o grande
momento

Neste semestre, 1.209 concludentes passam a integrar o quadro de novos
profissionais formados pela Unifor. Eles encerram essa etapa dando os
primeiros passos para um mundo novo de desafios pessoais e profissionais
Questionar alguém sobre o verdadeiro
sentido do termo felicidade extrapola qualquer esforço de resposta. Em cada um de
nós, há muitas maneiras de defini-la e metas
diferentes para concretizá-la. O encerramento
do curso de graduação é certamente motivo de muita alegria para os mais de mil concludentes que colam grau neste primeiro
semestre de 2007 e também para os seus
familiares, professores e, sem dúvida, para a
própria Instituição. É certo que vão enfrentar as dificuldades naturais do mercado do
trabalho, mas é inquestionável o sentimento
de vitória pela etapa concluída.
Após a formatura, uma nova realidade
se descortina para quem ensaia os primeiros passos no mundo profissional, que pode
ser uma experiência muito rica, a depender
de cada um. Ser feliz na vida ou no trabalho não significa ausência de dificuldades.
Segundo o psicólogo Francisco Cavalcante
Júnior, Ph.D., titular do mestrado em Psicologia da Unifor, são felizes os que são
capazes de transformar as experiências em
um continuum do seu próprio processo de
tornar-se melhor e mais capacitado. “Ingressar no mercado de trabalho exige do
indivíduo uma disponibilidade para viver
nesse campo incerto e cheio de desafios”.
Construído como reflexo das tendências
humanas, o mundo do trabalho caracteri-

za-se como um solo fértil e propício à atualização humana, mutável a cada nova experiência. “No momento de conclusão de
um curso universitário, alguns pensam, equivocadamente, que está completa a sua formação. O sofrimento instala-se naqueles que
acreditam estarem prontos e fecham os
olhos para a rápida transformação pela qual
está sempre passando o mundo corporativo”, esclarece o professor.
Os irmãos Lucas e Fernando Augusto

Rebouças Guimarães vivenciaram a formatura na Unifor com muita satisfação e expectativa. Lucas se formou em Administração em julho do ano passado, ao mesmo
tempo em que foi aprovado para o mestrado
em Logística. Fernando concluiu Informática
em dezembro seguinte e foi selecionado
para o mestrado em Ciência da Computação. Ambos destacam o entusiasmo por
terem completado o curso com muito esforço e dedicação.

Os irmãos Fernando
Augusto Rebouças
Guimarães (à esq.),
graduado em Ciência da
Computação, e Lucas
Rebouças Guimarães
(à dir.), graduado
em Administração

“Sempre volto à Unifor para matar a
saudade do campus, rever os amigos e
continuar utilizando o acervo de sua
biblioteca. Sou grato pela qualidade de
ensino e conhecimento oferecidos a mim.
Não só o conhecimento adquirido em
sala de aula, mas também o cultural, que
levarei comigo para o resto da vida”.
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“No decorrer de minha vida acadêmica,
procurei aproveitar ao máximo todas as
coisas que a Universidade tinha para me
oferecer, potencializando minhas habilidades
e competências. Os momentos felizes passam, mas as lembranças ficam registradas
como uma espécie de ‘saudade feliz’, que
nos contenta e vale cada recordação”.

ENTRETENIMENTO

Opções culturais nas férias
A agenda cultural do campus não pára. Em julho, uma diversificada programação
com música, arte e teatro tanto para o público infantil quanto adulto. Não fique de fora

Eu te darei o céu
O Projeto Grandes Espetáculos Teatro Celina
Queiroz promove a peça Eu te darei o céu. O espetáculo, escrito por Nanna de Castro e dirigido por
Luiz Antônio Rocha, convida a
pensar nas questões da afetividade
nos dias atuais, com os atores
Mateus Rocha e Nany di Lima nos
papéis principais.
• SERVIÇO:
Grandes espetáculos - Eu te darei
o céu - Local: Teatro Celina Queiroz
Dias 13, 14 e 15/07 - sexta, às 22h,
sábado e domingo, às 20h
Ingressos: R$ 30,00 (inteira)
e R$ 15,00 (meia)
Informações: (85) 3477 3033

João e Maria
Mais um espetáculo especialmente dedicado ao
público infantil fica em cartaz nos finais de semana
do mês de julho no palco do Teatro Celina Queiroz.
Trata-se do musical infantil João e Maria. O clássico
infantil virou um belíssimo musical para todas as
idades. Interpretado pelo grupo
Mirante de Teatro da Unifor e
acompanhado pela Camerata da
Universidade.
• SERVIÇO:
Peça infantil João e Maria
Local: Teatro Celina Queiroz
Dias 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29/
07, sábados e domingos, às 17h
Ingressos: R$ 10,00 (inteira)
e R$ 5,00 (meia)
Informações: (85) 3477 3033

Festival Eleazar de Carvalho

EXPEDIENTE

A Unifor sedia pelo 3º ano consecutivo o Festival
Eleazar de Carvalho, que acontece de 1º a 22 de
julho, no Teatro Celina Queiroz. O evento traz
apresentações de concertos sinfônicos, coral,
recitais, música de câmara, espetáculos de teatro e

bailados, cursos de instrumentos diversos e curso
de balé, com professores brasileiros e estrangeiros.
• SERVIÇO:
Festival Eleazar de Carvalho
Local: Blocos Q, R e T, no campus da Unifor
Dias 1º a 22 de julho - Entrada gratuita para os
concertos e inscrições para os cursos no valor
de R$ 40,00 - Informações: (85) 3477 3452

Hiatos
Um trabalho psicológico, confessional, que dialoga com a literatura
contemporânea e com as obras de
escritores clássicos. A exposição pode
ser apreciada no hall da Biblioteca até
o dia 14 de julho. A mostra é composta por 19 trabalhos de pinturas,
desenhos e gravuras, todos criações
recentes de Rian Fontenele.
• SERVIÇO:
Exposição Hiatos - Local: hall da
Biblioteca, campus da Unifor - Visitação: até 14 de julho,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e sábados, das
9h às 12h - Entrada gratuita Informações: (85) 3477 3239

Rembrandt e a arte da gravura
Em cartaz desde 9 de março, a mostra Rembrandt
e a arte da gravura já recebeu cerca de 90 mil
pessoas, o maior número de visitantes registrado
em uma exposição no Ceará. A mostra, que reúne
um acervo de 90 gravuras quatrocentistas vindas
do Museu Casa Rembrandt, na Holanda, fica em
Fortaleza somente até 8 de julho.
• SERVIÇO:
Exposição Rembrandt e a arte da gravura
Local: Espaço Cultural Unifor - Visitação:
até 8 de julho, de
terça a domingo,
das 10h às 20h
Informações e
agendamento
de visitas:
(85) 3477 3319
Entrada gratuita
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